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RESUMO 

Os ensaios não destrutivos representam uma importante ferramenta de avaliação das 

propriedades do concreto presente em estruturas que ainda estão sendo executados, para se 

verificar se os parâmetros de aceitação do material foram respeitados, ou quando se deseja 

investigar as condições do concreto em estruturas prontas com alguns anos de uso. Todavia, 

para que as grandezas medidas nos ensaios possam ser utilizadas para a determinação das 

propriedades do concreto é necessário o emprego de curvas de correlação dessas propriedades 

com os resultados obtidos nos ensaios não destrutivos. Elaborar curvas de correlação que 

possibilitem estimar a resistência à compressão do concreto por meio dos ensaios não 

destrutivo foi o objetivo principal deste trabalho. Para atingir este fim, um programa 

experimental foi elaborado de forma a caracterizar o concreto do tipo auto-adensável com fck 

nominal de 25 MPa empregado em obras na cidade de Fortaleza utilizando os ensaios de 

esclerometria e de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas em corpos de prova 

cilíndricos. Dessa forma, foram executados 50 ensaios correspondendo a metade para cada 

tipo de ensaio além da determinação da resistência à compressão por esforço axial para corpos 

de prova com idades de 1, 3, 8, 14 e 28 dias. No final deste trabalho, serão apresentadas as 

conclusões a respeito deste estudo além das curvas de correlação obtidas a partir da análise 

dos resultados obtidos com os ensaios. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensaios não destrutivos, curvas de correlação, propriedades do 

concreto, ensaio de esclerometria, velocidade de propagação de ondas ultrassônicas. 
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ABSTRACT 

 

Non-destructive tests represent an important tool for assessment of concrete properties present 

in structures that are still running, to see if the acceptance parameters of the material were 

observed or when you want to investigate the conditions of concrete in structures with some 

ready years of use. However, to the measured assays can be used to determine the properties 

of concrete is necessary to use correlation curves of these properties with the results obtained 

in non-destructive testing. Develop correlation curves that allow estimating the compressive 

strength of concrete by means of non-destructive testing was the main objective. To this end, 

an experimental program was designed to characterize the type of concrete self-compacting 

concrete with fck 25 MPa nominal employee works in the city of Fortaleza using scratch tests 

and speed of propagation of ultrasonic waves in bodies of cylindrical specimens. Thus, 50 

tests were run at half corresponding to each type of test and the determination of the 

resistance to axial compression due to aged specimens 1, 3, 8, 14 and 28 days. At the end of 

this paper, we present the conclusions regarding this study beyond the correlation curves 

obtained from the analysis of the results obtained from the tests. 

 

KEYWORDS: Nondestructive testing, correlation curves, properties of concrete, rebound 

hammer test, speed of propagation of ultrasonic waves. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

A indústria da construção civil utiliza, de forma intensa, concreto para a 

moldagem de lajes, vigas e pilares. No entanto, o concreto utilizado para a moldagem de 

elementos estruturais deve ser compatível com a resistência estrutural da peça, deve 

apresentar quantidade de água que permita sua trabalhabilidade e não prejudique sua 

resistência à compressão.  

Para se verificar se o concreto utilizado nos canteiros de obras apresenta as 

características exigidas pelo projeto estrutural são realizados ensaios de resistência à 

compressão que corresponde à aplicação de força na direção normal do corpo moldado com 

idade de 28 dias até a peça romper. Nessa idade, o concreto já tem completado grande parte 

de seu processo de cura e já apresenta suas características finais.  

No entanto, os ensaios de resistência à compressão pelo método tradicional, 

fornecem informações apenas das características da pasta de concreto hidratada utilizada para 

a moldagem de elementos estruturais e não permite mensurar o comportamento real do 

concreto na estrutura que é o que realmente se interessa conhecer. Para isso, havia a 

necessidade de ser realizar ensaios na própria estrutura acabada que acabava sofrendo 

pequenos danos para que esses ensaios pudessem ser realizados. 

Nos últimos anos, várias tentativas têm sido realizadas para o desenvolvimento de 

métodos de ensaio em sito não destrutivos para assegurar a qualidade e o comportamento do 

concreto usado em elementos estruturais. Esses métodos buscam determinar as propriedades 

do concreto para estimar sua resistência à compressão, seu módulo de elasticidade e sua 

durabilidade e podem ser realizados em estruturas em processo de execução como mecanismo 

de controle e aceitação do concreto utilizado como também podem ser utilizados em 

edificações em uso que necessitam de algum tipo de reparo. 

A utilização de ensaios em sito visando à obtenção de dados mais confiáveis nas 

investigações das propriedades do concreto das estruturas depende, além do conhecimento e 

da experiência do profissional que realiza os ensaios, de curvas gráficas que correlacionem os 
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dados obtidos nos ensaios com o respectivo valor da resistência do concreto à compressão. 

Essas curvas gráficas para tipos específicos e determinados do concreto correspondem ao 

objetivo central deste trabalho e os dados necessários para a construção destas será obtido por 

meio de ensaios laboratoriais em ambientes controlados seguindo as normas e diretrizes 

técnicas que permitam sua plena execução. 

 

1.2 Problemática 

Os elementos estruturais como pilares, vigas, lajes e marquises moldados em 

canteiros de obras exigem a implantação de um sistema de controle e aceitação dos mesmos, 

os quais, verificam se as características resistivas, de durabilidade, de permeabilidade e de 

utilização desses elementos estão de acordo com valores exigidos nos projetos estruturais. 

Dessa forma, um procedimento comum nos canteiros de obras durante a fase de 

concretagem é a moldagem de corpos de prova para serem submetidos ao ensaio de 

compressão por esforço normal na idade de 28 dias e este é utilizado para se avaliar a 

qualidade geral do concreto mais especificamente da estrutura da pasta de cimento hidratada 

utilizada. 

No entanto, embora a qualidade geral da mistura de cimento hidratado e 

agregados seja o fator determinante no valor final da resistência à compressão do concreto, 

não podem ser desmerecidos os fatores concernentes ao processo de moldagem dos elementos 

estruturais. Pois, esses fatores atuando separadamente ou em conjunto podem ocasionar 

mudanças significativas no comportamento real do concreto na estrutura de forma a ocasionar 

o aparecimento de patologias ou permitir que se atinjam os estados limites de uso e de serviço 

da estrutura precocemente. Dentre esses fatores pode-se destacar o processo de lançamento da 

mistura, o processo de adensamento da mistura nas formas e moldes dos elementos estruturais 

e às condições às quais foram submetidas às peças moldadas durante o processo de cura. 

Conclui-se que o método de avaliação e aceitabilidade das características 

resistivas do concreto pelo método tradicional de rompimento de corpos de prova por 

compressão é representativo apenas das características do concreto devido à mistura utilizada 

em seu processo de fabricação e não comtempla os fatores preponderantes no lançamento, 
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compactação e cura do concreto, ou seja, trata-se de um método não representativo das reais 

condições do concreto dentro de um determinado elemento estrutural. 

A falta de um sistema de controle e aceitação dos elementos concretados que 

avaliasse suas características internas ainda durante a fase de construção da estrutura da 

edificação foi um dos principais fatores que permitiram o aparecimento de problemas 

estruturais, patologias ou atingisse precocemente os estados limites de uso e de serviço. Para 

diagnosticar e tratar esses problemas utilizava-se métodos pouco práticos e ineficientes nos 

quais necessitava realizar-se a extração de amostras de concreto dos próprios elementos 

estruturais. Tais métodos, mesmo quando apontavam para um diagnóstico positivo das 

estruturas analisadas, exigiam a realização de reparos na estrutura avaliada. 

Os métodos de avaliação das características dos elementos estruturais e das 

amostras de concreto que não causam danos ao elemento estrutural acabado são chamados de 

métodos não destrutivos e surgem como uma ferramenta que permite conciliar técnicas mais 

sofisticadas de aceitação do concreto utilizado nos canteiros de obras além de permitir 

diagnosticar e avaliar a ocorrência de patologias estruturais a partir de métodos que avaliam 

as características internas dos elementos estruturais. 

 

1.3 Problema de Pesquisa 

O questionamento que induziu este trabalho e que, com a sua realização busca-se 

dar uma resposta com o suficiente embasamento técnico e permita a utilização prática dos 

conhecimentos adquiridos com para diversos fins, foi: Como os ensaios não destrutivos de 

caracterização das propriedades do concreto e dos elementos que usam este componente 

podem e devem ser utilizados para a avaliação da resistência à compressão do concreto 

usinado no estado endurecido? 
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1.4 Questões de Pesquisa 

 

1.4.1 Questões de Pesquisa do Ponto de Vista Prático: 

 Os questionamentos que foram levantados no início deste trabalho e que 

motivaram a realização deste como intuito de responde-las foram: 

 Quais os fatores que influenciam direta e indiretamente nas propriedades do 

concreto em seu estado endurecido? 

 O que é o teste de velocidade de propagação de ondas ultrassônica e quais as 

suas aplicações? 

 Quais as vantagens do uso do teste de velocidade de propagação de ondas 

ultrassônicas e quais as suas limitações? 

 O que é o método do esclerômetro de reflexão e quais são suas aplicações? 

 Quais as vantagens do uso do método do esclerômetro de reflexão e quais as 

suas limitações? 

 

1.4.2 Questões De Pesquisa Do Ponto De Vista Teórico: 

 Como se pode determinar as propriedades do concreto pela avaliação da 

velocidade ultrassônica? 

 De que forma o ensaio de índice esclerométrico pode ser utilizado para a 

determinação das propriedades do concreto? 

 

1.5 Objetivos 

Os objetivos são determinados a partir das questões de pesquisadas formuladas, 

buscando dar uma resposta a estas de forma a permitir a compreensão do tema em estudo. 
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1.5.1 Objetivo Geral 

O objetivo central deste trabalho é poder estimar as propriedades do concreto a 

partir dos ensaios não destrutivos de avaliação dos parâmetros do concreto no estado 

endurecido. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Em um plano mais específico, tem-se como objetivos específicos: 

 

1.5.2.1 Objetivos Específicos do Ponto de Vista Teórico: 

 Identificar e quantificar os fatores que influenciam nas propriedades do 

concreto; 

 Especificar como o teste de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas 

pode mensurar as propriedades do concreto endurecido; 

 Especificar como o ensaio de índice esclerométrico pode mensurar as 

propriedades do concreto endurecido; 

 

1.5.2.2 Objetivos Específicos do Ponto de Vista Prático: 

 Obter dados representativos que permitam determinar as propriedades do 

concreto a partir do ensaio de propagação de ondas ultrassônicas; 

 Esquematização de uma curva gráfica que correlacione os valores obtidos em 

testes de propagação de ondas ultrassônicas com as características do concreto analisado; 

 Obter dados representativos que permitam determinar as propriedades do 

concreto a partir do ensaio de índice esclerométrico; 

 Determinar as características do concreto a partir de um esquema gráfico que 

esteja correlacionado com os resultados obtidos em testes experimentais do índice de 

esclerometria; 
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1.6 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho de monografia encontra-se estruturado em seis capítulos, que 

abordam desde a contextualização do problema, passando por uma revisão bibliográfica do 

assunto, até a apresentação dos resultados experimentais e a formulação das curvas de 

correlação dos ensaios. 

O primeiro capítulo discorre sobre a introdução ao leitor do tema proposto. É 

subdividido em contextualização, problemática, problema de pesquisa, questões de pesquisa, 

objetivo geral e objetivos específicos e estrutura do trabalho. O segundo capítulo é dedicado à 

revisão bibliográfica sobre o tema, e são assim divididos para facilitar a compreensão: realiza-

se a definição dos métodos não destrutivos, em seguida, caracteriza-se cada método 

individualmente assim como serão levantados as vantagens e os prováveis fatores limitantes 

de cada método estudado. Com este capítulo objetiva-se embasar o leitor sobre as novas 

técnicas estudadas neste trabalho. O terceiro capítulo apresenta os materiais e métodos 

utilizados para a elaboração desta monografia incluindo as etapas da pesquisa, materiais 

utilizados, realização dos ensaios de resistência à compressão axial, índice de esclerometria e 

velocidade de ultrassom e como será realizada a análise dos dados para cada um dos três 

métodos. 

O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos e os discute de forma a facilitar 

a compressão e permitir conclusões com o devido valor científico. É dividido em subtópicos 

de modo que os três tópicos iniciais apresentam os resultados para cada método avaliado e em 

seguida são discutidos os resultados dos ensaios para cada método perfazendo mais 3 

subtópicos. Por fim, o sexto capítulo aborda as conclusões mais relevantes sobre este trabalho 

de monografia, tendo em mente o alcance satisfatório dos objetivos propostos, as limitações 

da pesquisa identificadas ao longo de trabalho e a sugestão de trabalhos seguintes sobre o 

tema, que complementem o já estudado.  
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta etapa far-se-á uma abordagem dos métodos empregados neste trabalho a 

partir da revisão bibliográfica dos diversos métodos utilizados com as respectivas vantagens 

de sua utilização assim como as limitações, os fatores que influenciam os resultados obtidos e 

a normalização consultada. 

  

2.1 Métodos Não Destrutivos De Avaliação Das Propriedades Do Concreto 

Ensaios não destrutivos e semi-destrutivos são aqueles que podem ser usados para 

avaliar o elemento estrutural in situ sem provocar danos expressivos ao elemento durante a 

execução dos ensaios de forma a não prejudicar a sua aparência e nem o seu desempenho 

(MACHADO, 2005). 

Os ensaios não destrutivos são superiores quando comparados com os ensaios que 

realizavam extrações de concreto em elementos estruturais por inúmeros fatores. Em primeiro 

lugar, esses métodos permitem a realização de uma investigação muito mais abrangente e que 

produza dados mais confiáveis devido à realização de um número maior de ensaios 

realizados. Outra vantagem destes métodos, é que a disponibilização dos dados e dos 

resultados ocorre imediatamente após a realização do ensaio não necessitando realizar estudos 

complementares fora do canteiro de obras ou do próprio local da edificação.  

A versatilidade dos ensaios não destrutivos é uma importante qualidade. Esses 

ensaios podem ser utilizados para fazer medições das propriedades do concreto e avaliar as 

condições de resistência, durabilidade e as propriedades elásticas do concreto como também 

podem ser utilizados para a determinação de áreas de mau adensamento, localização das 

armaduras, vazios e presença de fissuras na estrutura. Também podem ser utilizados nos 

canteiros de obras como parâmetro de aceitação do concreto utilizado para moldar elementos 

estruturais ou para acompanhar a evolução da sua resistência. Já em estruturas antigas, estes 

são utilizados para avaliar a condição do concreto diante das ações deletérias as quais ele está 

submetida e para avaliar a capacidade da estrutura em resistir às ações de novas solicitações 

de carga. 



20 

 

Do ponto de vista financeiro, os ensaios não destrutivos não geram danos 

estruturais semelhante ao que o método de extração de testemunhos provoca, não exigindo, 

portanto, a realização de reparos e retrabalhos nas áreas analisadas. Além do que, os custos 

dos ensaios não destrutivos são bem menores que os valores cobrados para a análise de 

estruturas de concreto pelo método da extração de testemunhos. 

 

2.2 Método Da Velocidade De Propagação De Ondas Ultrassônicas 

 

2.2.1 Apresentação e Descrição do Método 

O método da velocidade de propagação de ondas ultrassônicas baseia-se, 

simplificadamente, em avaliar a velocidade de propagação de ondas ultrassônicas através de 

dois pontos estabelecidos da superfície de um corpo de concreto. A velocidade de propagação 

do pulso ultrassônico, inversamente proporcional ao tempo necessário para que a onda 

ultrassônica percorra a estrutura interna do um corpo de concreto e que é registrado pelo 

aparelho de ultrassom, permitirá uma estimativa das condições e da estrutura do concreto 

presente na estrutura avaliada (SAHUINCO, 2011). 

A velocidade de propagação de ondas ultrassônicas em um material sólido, como 

o concreto, é dependente das condições do material, em especial, da sua densidade e de suas 

propriedades elásticas. Dessa forma, as características do concreto por onde vai haver a 

propagação das ondas vão influenciar significativamente o valor do módulo da velocidade de 

propagação das ondas e, a partir dos valores obtidos, poderá se fazer inferências a respeito da 

qualidade do concreto utilizado (EVANGELISTA, 2002). 

A realização do ensaio exige a utilização de um equipamento de ultrassonografia 

que consiste de uma estrutural central dotada de uma pequena tela gráfica e dois transdutores 

que se ligam por meio de cabos a estrutura central. Os transdutores são responsáveis pela 

emissão e pela recepção dos pulsos ultrassônicos. A produção dos pulsos ultrassônicos, a 

determinação dos parâmetros de tempo de percurso e a velocidade de propagação do pulso 

são realizados pelo corpo do aparelho de ultrassonografia. 
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Figura 1: Aparelho de ultrassom TICO produzido pela PROCEQ 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2013) 

Figura 2: Detalhe da propagação do pulso ultrassônico entre transdutores pelo corpo de prova 

 

 (Fonte: GATTO et al, 2012, Adaptado) 

Segundo a Norma Brasileira NBR 8802:2013 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), a forma de transmissão do pulso ultrassônico através da amostra de 

concreto pode ser realizada de três formas distintas de acordo com as faces onde foram 

colocados os transdutores no material: transmissão direta; transmissão semi-direta e; 

transmissão indireta. Na transmissão direta, os transdutores são colocados em faces opostas e 

o pulso ultrassônico se propaga em linha reta entre os dois transdutores. Nas demais formas 

de medição, a forma de transmissão do pulso não se dá em linha reta como na transmissão 
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direta. O que diferencia a transmissão semi-direta da transmissão indireta é que a segunda os 

dois transdutores são colocados na mesma face do elemento estrutural avaliado enquanto na 

semi-direta eles são colocados em faces vizinhas. 

A transmissão semi-direta é indicada quando, por algum motivo a transmissão 

direta pode ser ineficiente como, por exemplo, no caso de pilares ou vigas em que se deseja 

evitar a região onde se localiza a armadura, pois, a velocidade de propagação de ondas 

ultrassônicas no aço é cerca de quarenta por cento quando comparada a mesma referente ao 

concreto. Este fato resulta em conclusões equivocadas a respeito da qualidade do concreto.  

A transmissão indireta ou superficial é a menos recomendada, uma vez que o 

valor da velocidade é influenciado apenas pelo concreto próximo à superfície. Este concreto 

superficial pode ter composição diferente daquela encontrada nas camadas mais profundas, 

fazendo com que os resultados obtidos não representem o concreto como um todo. Esse tipo 

de transmissão deve ser utilizado quando se tem acesso a somente uma das faces do elemento 

estrutural em estudo (pavimentos de concreto ou tabuleiros de pontes), requerendo um 

procedimento especial na determinação da velocidade de propagação da onda ultra-sônica 

(MACHADO 2005).  

Para que o valor do módulo da velocidade de propagação do pulso ultrassônico 

obtido pelo aparelho de ultrassom apresente o maior valor de energia possível, ou seja, com 

poucas perdas e dissipações de energia, deve-se utilizar a transmissão direta. Vale ressaltar 

que a transmissão direta é a forma de transmissão do pulso mais indicada para a avaliação das 

propriedades de um corpo de concreto e as duas outras formas, transmissão semi-direta e 

transmissão indireta, só são utilizadas quando não se é possível ou não é indicado o uso da 

transmissão direta.(ALMEIDA, 1993) 

A Norma Brasileira NBR 8802:2013 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) que prescreve o método de ensaio não destrutivo para determinar a 

velocidade de propagação de ondas longitudinais obtidas por pulsos ultrassônicos orienta 

como será a preparação e a execução dos ensaios, como apresentar os resultados obtidos e 

trata-los e explicita os principais fatores que influenciam os resultados.  
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2.2.2 Vantagens  

A utilização do método de avaliação da resistência do concreto pela velocidade de 

propagação do pulso ultrassônico é um método extremamente fácil de ser realizado. A 

realização dos ensaios de ultrassom permite a obtenção dos resultados in situ com extrema 

rapidez. 

Além da facilidade de operação e rapidez do processo, outra vantagem que merece 

destaque é o fato desse ensaio ser totalmente não destrutivo, permitindo que ele possa ser 

repetido em um mesmo local em diferentes idades e em toda a espessura do elemento 

estrutural permitindo se realizar análises progressivas da estrutura interna de elementos 

estruturais. Dessa forma, pretende-se a avaliar e mensurar o efeito deletério das ações do 

tempo, precipitações, calor e irradiação solar sobre elementos estruturais. Essas análises 

podem ser realizadas ainda durante o processo de moldagem e cura das peças e prosseguir por 

toda a vida útil delas (CASTRO, 2009). 

Do ponto de vista econômico, a aquisição do material para a realização dos 

ensaios não exige altos investimentos e a manutenção periódica do equipamento é simples e 

barata. Esses fatores somados aos altos custos de diagnóstico de patologias em estruturas de 

concreto por meio da técnica de extração de testemunhos de concreto reforçam a necessidade 

de se conhecer esse método e utilizá-lo de forma mais frequente pelos profissionais da 

indústria da construção civil. 

 

2.2.3 Fatores que Influenciam os Resultados do Ensaio 

Os resultados obtidos com a realização dos ensaios de ultrassom podem sofrer 

influências do meio onde ocorreu. Como o meio não pode influenciar os dados e levar a 

conclusões equivocadas do real estado e das condições internas dos elementos estruturais 

deve-se conhecer os fatores que influenciam os resultados dos ensaios para que os dados 

obtidos não levem a conclusões errôneas. 
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2.2.3.1 - Distância entre as superfícies dos transdutores 

Segundo a BS EN 12504-4:2004, a velocidade de propagação de pulsos 

ultrassônicos é independente do tamanho e da forma do corpo de prova em que os pulsos 

transitam. No entanto, deve-se observar que existem certos parâmetros ou aspectos dos corpos 

de prova, principalmente no que concerne às dimensões laterais, que devem ser obedecidos 

para não haver variações na velocidade de propagação do pulso ultrassônico como pode-se 

observar na  Tabela: 

Tabela 1: Valores mínimos do corpo de prova a partir do transdutor utilizado 

Frequência 
do 

transdutor 

Velocidade do pulso no corpo de 
prova 

Vc (Km/s) Vc (Km/s) Vc (Km/s) 

Menor dimensão lateral do espécime 
KHz mm mm mm 

24 146 167 188 

54 65 74 83 

82 43 49 55 

150 23 27 30 

Fonte: BS EN 12504-4:2004, Adaptado 

2.2.3.2 - Presença de armadura e fissuras 

A propagação de pulsos ultrassônicos por qualquer estrutura se dará naturalmente 

pelo menor caminho existente entre os dois transdutores do aparelho de ultrassom. No 

entanto, deve-se atentar que a presença de qualquer elemento tais como a presença de fissuras 

ou armaduras de aço na estrutura de concreto ocasiona mudanças na trajetória do pulso 

ultrassônico modificando o tempo de percurso e a velocidade do pulso propagado. 

A presença de armaduras de aço localizadas paralelamente ao caminho das ondas 

ocasionará o aumento da velocidade média de propagação do pulso ultrassônico pelo 

elemento de concreto, pois se na trajetória entre os dois transdutores houver a presença de aço 

paralelamente ao sentido de propagação, o pulso tende a se propagar pelos dois elementos. No 

entanto, devido às características do aço, a velocidade de propagação nesse elemento é de 1,2 

a 1,9 vezes maior se comparado a aquela obtida para o concreto sem armadura. Nesses casos, 

os pulsos que chegam ao transdutor receptor do aparelho de ultrassom percorrem o concreto e 
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o aço, o que acarreta um aumento da velocidade de propagação média do pulso permitindo o 

levantamento de conclusões equivocadas (EVANGELISTA,2002).  

A norma britânica BS EN 12504-4:2004 não recomenda a propagação de pulsos 

em estruturas com presença de armadura paralelamente a direção de propagação do pulso. 

Esta recomendação deve-se as dificuldades inerentes a avaliação da velocidade de propagação 

do pulso combinada referente ao concreto e a armadura de aço. 

 

2.2.3.3 - Tipo de cimento e grau de hidratação 

Os estudos sobre a influência do tipo de cimento nos ensaios de ultrassom com o 

uso do Cimento Portland comum (ASTM tipo I), o de alta resistência inicial (ASTM tipo III) 

e o cimento aluminoso concluíram que se mantendo inalteradas as relações de água/cimento e 

agregado/cimento os resultados apontaram para uma variação maior durante os dois primeiros 

dias de idade do concreto. No entanto, os resultados do estudo apontaram que para idades do 

concreto de 7 dias, 14 dias e 28 dias os valores apresentaram pouca variação dentre os 

diversos tipos de concreto utilizado (EVANGELISTA, 2002). 

 Observou-se, também, que as correlações entre a resistência do concreto e a 

velocidade de propagação do pulso ultrassônico foram semelhantes para os corpos de prova 

que utilizavam as variações do Cimento Portland comum e o de alta resistência inicial, mas, 

diferiram dos resultados obtidos para os corpos moldados com o cimento do tipo aluminoso 

(FERREIRA, 2011). 

De acordo com Evangelista (2002), alguns estudos indicam que nas primeiras 24 

horas, devido a capacidade do cimento utilizado de atingir maiores valores de resistência 

nesse período, a velocidade de propagação de ondas ultra-sônicas no concreto é influenciada 

pelo tipo de cimento. Por outro lado, suas pesquisas também revelaram que entre os concretos 

com cimento Portland comum (CP II) e o de alta resistência inicial (CP V), não se observou 

diferenças significativas entre os valores da velocidade do pulso, nos ensaios com idade igual 

ou superior a 3 dias. O concreto produzido com cimento CP V ARI apresentou velocidades de 

propagação de onda ultra-sônica cerca de 5% superiores se comparado ao cimento comum. 

(EVANGELISTA apud FERREIRA, 2011) 
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2.2.3.4 - Idade do concreto 

Correlações entre a velocidade de propagação da onda ultrassônica e a resistência 

do concreto mostraram que estes são não igualmente influenciados pela idade do concreto. 

Dessa forma, curvas de correlações obtidas em diferentes idades do concreto avaliado podem 

apresentar diferenças substanciais (MACHADO, 2005) 

Constatou-se que para as primeiras horas de idade do concreto já são obtidos 

valores elevados de velocidade de propagação das ondas ultrassônicas enquanto que a 

evolução da resistência do concreto se dá de modo mais lento até atingir o final do processo 

de cura do mesmo. No entanto, para idades do concreto de cerca de 90 dias, um aumento 

considerável no valor da resistência corresponde a um quase imperceptível aumento no valor 

da velocidade (MACHADO, 2005). 

 

2.2.3.5 - Teor de umidade 

Os estudos de Shung e Law (1983) revelaram que a velocidade de propagação de 

pulsos ultrassônicos através de concreto saturado é aproximadamente 2% maior que o mesmo 

concreto na condição seca, ou seja, a velocidade do pulso de onda ultra-sônica diminui na 

proporção da redução do teor de água presente na amostra de concreto analisada (Shung e 

Law apud EVANGELISTA, 2002).  

No entanto, para amostras de concreto preparadas com uma relação água/cimento 

constante e proporção diferente de agregado (10 mm) e sob diferentes percentuais de 

umidade, estudos mostraram que há uma correlação positiva entre a umidade e a velocidade 

de propagação da onda ultrassônica, em que, observou-se um acréscimo de cerca de 10% no 

módulo da velocidade de propagação da onda ultrassônica quando houve um incremento de 

cerca de 40% no valor da umidade da amostra analisada (FERREIRA, 2011). 

Como o teor de água dissolvida na amostra de concreto analisada pode causar 

influência no módulo da velocidade de propagação da onda ultrassônica, deve-se estimar os 

valores de umidade dos diferentes corpos de priva analisados, ou, na impossibilidade de fazê-

lo, buscar analisar amostras de concreto que estejam sujeitas as mesmas condições ambientais 

e que foram oriundas de um mesmo traço de concreto produzido. Deve-se determinar as 
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condições iniciais dos ensaios e respeitá-las durante o desenvolvimento e realização dos 

ensaios para que as curvas de correlação obtidas possam garantir relações confiáveis entre os 

valores obtidos com os ensaios e a estimativa da resistência dos corpos de prova. 

 

2.2.3.6 - Temperatura do concreto 

Estudos realizados com uma série de ensaios em concretos com relações 

constantes de agregado/cimento e água/cimento, porém com a temperatura do concreto 

variando na faixa de 5ºC a 60ºc constatou que houve uma variação na velocidade de 

propagação do pulso ultrassônico com a variação da temperatura para os primeiros dias após 

moldagem dos corpos de prova. Para idades superiores, no entanto, os valores de velocidade 

obtidos nos ensaios tenderam para valores mais uniformes. (Elvery e Ibrahim, 1976 apud 

EVANGELISTA, 2002) 

A resistência do concreto apresenta um comportamento diferente da velocidade. 

Para concreto recém-moldado e para idades avançadas verifica-se diferenças significativas do 

valor da resistência do concreto moldado em diferentes temperaturas, com diferenças para as 

idades de 10 dias de 40% (25 e 35 MPa). Essas conclusões foram obtidas pelos estudos de 

Elvery e Ibrahim (1976) para concretos colocados em processo de cura na faixa de 

temperatura entre 5ºC e 60ºC (EVANGELISTA, 2002). 

Segundo a RILEM NDT 1:1972 para concretos moldados na faixa de temperatura 

situada entre 5ºC e 30ºC observou-se que a variação da velocidade de propagação da onda 

ultrassônica foi muito pequena sinalizando que temperaturas na faixa especificada não 

ocasiona influencia na velocidade de propagação do pulso ultrassônico (EVANGELISTA, 

2002). 

  

2.2.3.7 - Relação da proporções da mistura de concreto 

A velocidade de propagação de ondas ultrassônicas através de um material 

elástico está relacionada com variáveis como o módulo de elasticidade, o Coeficiente de 

Poisson e a densidade do material. No entanto, embora essas variáveis afetem a velocidade de 
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propagação do pulso ultrassônico, elas não possuem influência direta com o valor da 

resistência do material. (Nogueira e William, 2001 apud MACHADO, 2005) 

Surge, a necessidade de se avaliar os fatores que influenciam diretamente o valor 

da resistência à compressão, mas não influenciam a velocidade de propagação do pulso 

ultrassônico. Dessa forma, por meio deste ensaio, deve-se avaliar o comportamento do 

concreto devido a alterações na relação água/cimento e na relação agregado/cimento. 

A relação água/cimento é uma das variáveis que influenciam diretamente o 

resultado de ultrassom. Esta conclusão pode ser mais bem avaliado na citação seguinte: 

No intuito de averiguar o efeito causado por modificações na proporção da mistura 

do concreto nas curvas de correlação entre V[velocidade] e fc[resistência do 

concreto], Sturrup et al (1984) realizaram ensaios em 5 concretos com materiais 

iguais, porém com diferentes relações a/c e agregado-cimento. Esses ensaios foram 

realizados num período de 12 h a 91 dias. Esses autores constataram que, nas idades 

iniciais, os efeitos causados pelas modificações foram menos significativos do que 

os observados nas idades mais avançadas. Os resultados dos ensaios indicaram que, 

para um mesmo valor de V, o valor da resistência à compressão diminui quando a 

relação água-cimento diminui ou quando o teor de cimento aumenta (MACHADO, 

2005). 

A análise da influência da relação água/cimento para corpos de prova moldados 

com a relação água/cimento constante revelaram que a velocidade de propagação de ondas 

ultrassônicas e a resistência do concreto à compressão não dependem da relação água/cimento 

do concreto analisado. No entanto, as variações na quantidade de agregado, ou seja, variações 

da relação agregado/cimento provocam variações significativas na correlação entre a 

resistência do concreto e da velocidade de propagação da onda ultrassônica. (Elvery e 

Ibrahim, 1976 apud EVANGELISTA, 2002) 

Como os agregados possuem maior módulo de elasticidade em comparação com a 

pasta de cimento deve-se esperar que, ao aumentar a fração do volume de agregado no 

concreto, a velocidade de propagação do pulso ultrassônico seja maior.  
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2.3 MÉTODO DO ENSAIO ESCLEROMÉTRICO 

 

2.3.1 Apresentação e Descrição do Método 

A dureza é uma propriedade mecânica que consiste em uma medida da resistência 

de um material a uma deformação plástica localizada. Em outras palavras, a dureza 

corresponde a capacidade do material de resistir ao risco, sofrer deformação plástica, sofrer 

corte, absorver energia proveniente de um impacto em sua superfície e resistir ao desgaste. A 

dureza do concreto pode ser utilizada para estimar o valor da resistência do concreto em 

estado endurecido tanto para peças recém concretadas como para peças antigas a partir do 

ensaio de esclerometria. 

O método do ensaio esclerométrico consiste em um aparelho semelhante a um 

martelo controlado por uma mola que desliza por um pistão e é operado manualmente. A 

realização do ensaio para a avaliação da dureza superficial do concreto se dá através do 

operador que exerce um esforço sobre o pistão contra uma estrutura que reage com a força da 

mola e quando esta atinge a completa extensão automaticamente a mola é liberada. O martelo 

se choca contra o embolo que atua contra a superfície do concreto e a massa controlada pela 

mola recua, deslizando com um ponteiro de arraste ao longo de uma escala guia que é usada 

para indicar o valor da reflexão do martelo (CASTRO, 2011). 

Figura 3: Aparelho Hammer Schmidt da PROCEQ 
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Fonte: Arquivo Pessoal (2013) 

Na realização do ensaio, a energia de impacto é, em parte, utilizada na 

deformação permanente provocada na área de ensaio e, em parte conservada elasticamente, 

propiciando, ao fim do impacto, o retorno do martelo. Quanto maior a dureza da superfície 

ensaiada, menor a parcela de energia que se converte em deformação permanente e, por 

conseguinte, maior deve ser o recuo ou reflexão do martelo. (ABNT 7584:2012).  

Figura 4: Detalhe do ensaio para determinação do valor do rebote 
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Fonte: Pereira, 2012, Adaptado 

A resistência do concreto, a partir deste método, pode ser estimada pelas curvas de 

calibração fornecidas pelo fabricante do aparelho utilizado no ensaio. No entanto, deve-se 

observar que o material utilizado para a confecção das curvas de correlação do fabricante não 

correspondem obrigatoriamente ao concreto utilizado nas construções brasileiras que é 

configurado de acordo com as necessidades, os materiais e as exigências locais. 

 

2.3.2 Vantagens  

O equipamento para a realização do ensaio de esclerometria tem baixo peso, é 

fácil de ser manuseado e operado, possui baixo custo de aquisição e reparos e os danos que 

podem ser causados na superfície da estrutura de concreto analisada, com exceção das 

avaliações realizadas em concretos novos ou que apresentem baixa resistência, são 

praticamente nulos (BS EN 12504-4, 2004).  

Outra grande vantagem do método é a versatilidade e a rapidez. Devido às 

características do aparelho é possível a obtenção de dados em quantidade suficiente para uma 

avaliação mais profunda do concreto de forma rápida. Além do que podem ser avaliados a 

uniformidade do concreto presente em elementos estruturais, pode-se monitorar o 

desenvolvimento da resistência ao longo do tempo em um ou mais ponto de uma determinada 

estrutura assim como estimar a resistência do concreto quando for necessário.  

 

2.3.3.Fatores que Influenciam os Resultados do Ensaio 

Os valores obtidos para o módulo de reflexão do martelo ou, em outras palavras, o 

valor de rebote do esclerômetro sofrem a influência de uma série de variáveis dentre as quais 

pode-se destacar: tipo de agregado, tipo de acabamento da superfície, proporcionamento do 

concreto, inclinação do esclerômetro , carbonatação, idade, umidade e tipo de cimento. 
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2.3.3.1 Condições da superfície de ensaio 

A realização do ensaio de índice de esclerometria objetiva determinar o valor da 

dureza superficial do concreto. Dessa forma, o tipo de camada superficial da amostra de 

concreto influencia o valor do índice medido necessitando, em casos extremos, realizar o 

tratamento superficial do concreto com pedra abrasiva para torna-lo mais liso e adequado a 

realização do ensaio. 

Segundo a BS EN 12504:4 (2004), os resultados dos ensaios em concretos com 

idade maior que 90 dias não são representativos da camada interna da amostra devido ao 

fenômeno da carbonatação. A normalização brasileira NBR 7584:2012 afirma que é possível 

obter valores de rebote até 50% maiores para amostras de concreto que tem suas superfícies 

carbonatadas. 

 

2.3.3.2 Tipo e teor do cimento 

As curvas de correlação obtidas com diferentes cimentos do tipo Portland 

mostraram que a modificação do teor de cimento pode levar a estimativa da resistência do 

concreto que varia a uma taxa de 10 pontos percentuais. Os concretos de mesma resistência 

característica, mas que apresentam teores elevados de cimento apresenta índices 

esclerométricos menores do que seu semelhante moldado com menores teores de cimento 

(FILHO, 2011). 

Os valores obtidos de resistência do corpo de prova apresentam diferenças 

significativas de resistência quando o concreto utilizado na confecção do corpo de prova é do 

tipo aluminoso que, quando comparado a corpos de prova moldados com cimento Portland 

comum, pode apresentar variações na resistência da ordem de 100% maior. Por outro lado, se 

o cimento utilizado for do tipo supersulfatado, os valores da resistência decrescem para até a 

metade do valor estimado para o corpo moldado com o cimento Portland (BS EN 12504:4, 

2004). 
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No entanto, como a influência do tipo de cimento é significativa na obtenção do 

valor de rebote obtido com o esclerômetro de reflexão, sempre que houver mudança no tipo 

de concreto utilizado, faz-se necessário elaborar novas curvas de correlação da resistência 

com o índice em estudo (NUNES, 2005). 

Se por um lado a modificação do tipo de cimento exige a confecção de novas 

curvas de correlação por outro lado variações no consumo de cimento por metro cúbico de 

concreto não exige a elaboração de novas curvas de correlação entre o índice estudado e a 

resistência à compressão do concreto. Essa orientação é dada pela norma NM 78: 1996. 

 

 2.3.3.3 – Tipo e dimensão do agregado graúdo 

A energia absorvida pelo concreto é função da sua resistência e da sua rigidez. O 

índice esclerométrico é resultante da combinação da combinação desses dois fatores. Dessa 

forma, como o tipo de agregado graúdo influencia diretamente o valor da rigidez do concreto, 

há uma relação linear entre o valor da esclerometria e o tipo de agregado utilizado (Neville, 

1997 apud Machado, 2005).  

Como esse tipo de ensaio é sensível a variações localizadas do concreto, a dimensão 

máxima do agregado graúdo pode influenciar os resultados obtidos, uma vez que a 

presença de um agregado graúdo de grande dimensão na região abaixo do pistão 

pode resultar num índice esclerométrico elevado, e o oposto ocorre se houver vazios 

nessa região (Neville, 1997 apud EVANGELISTA, 2002). 

No entanto, embora os agregados possuam as mesmas dimensões, deve-se 

verificar se apresentam a mesma origem, pois esta característica pode afetar as curvas de 

correlação encontrada. Este fato é enfatizado pela NM 78 (1996) que não recomenda a 

comparação de resultados de ensaios de concreto cujos agregados apresentem composições 

petrográficas distintas.  

Segundo a norma NBR 7584 (1995), diferentes tipos de agregados podem 

fornecer concretos com a mesma resistência, porém com diferentes índices esclerométricos 

pois, as uma mesma resistência de concreto pode ser obtida com diferentes combinações de 

materiais utilizados, no entanto, a menor ou maior resistência dos materiais utilizados é que 

responderá pela dureza da superfície do concreto que é medido pelo ensaio em questão. Esta 
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norma também enfoca que a utilização de agregados leves ou pesados pode levar a uma 

variação ainda mais acentuada do parâmetro analisado.  

 

2.3.3.4 – Direção do ensaio 

Segundo as normas técnicas de vários países, o esclerômetro pode ser utilizado 

em qualquer posição. Deve-se, no entanto, colocar o pistão ortogonalmente à superfície 

ensaiada para anular possíveis efeitos da ação da gravidade sobre os valores de rebote do 

esclerômetro medidos. Quando o ensaio não é feito com o esclerômetro na posição horizontal, 

a ação da gravidade sobre a massa do esclerômetro influenciará o valor obtido do parâmetro 

que deve ser corrigido a partir de coeficientes pré-determinados para obter-se o real valor do 

índice esclerométrico (MACHADO, 2005). 

Deve-se ressaltar, no entanto, que há aparelhos disponíveis no mercado 

atualmente que dispensam a exigência do equipamento de ser ensaiado ortogonalmente ao 

corpo de prova. Isto deve-se a capacidade desses novos equipamentos em mensurar a ação da 

gravidade sobre a massa do equipamento. 

2.3.3.5 – Rigidez da peça ensaiada 

Como o impacto do esclerômetro não deve provocar vibração no concreto 

ensaiado, peças pequenas devem ser apoiadas ou fixadas para não dificultar a estimativa da 

resistência. No caso de comparações entre elementos estruturais, estas devem ser feitas a 

partir de medições em pontos de rigidez similar. 

 

2.3.3.6 - Tipo de cura e idade do concreto 

Segundo a BS EM 12504:4 (2004), são necessárias curvas de calibração próprias 

para diferentes condições de cura. Esta norma orienta também que entre as idades de 3 dias a 

3 meses não é necessário considerar o efeito da carbonatação. 

NUNES (2005) cita que a relação entre dureza e resistência varia com o tempo e 

que variações no endurecimento inicial, cura e condições de exposição do concreto 
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influenciam a correlação. Este autor acrescenta ainda que as condições de umidade do 

concreto podem ser afetadas pelo método de cura adotado. 

De acordo com a NBR 7584 (2012), a influência da idade na dureza superficial do 

concreto em relação à obtida nas condições normalizadas para a idade de 28 dias deve-se à 

influência de cura e carbonatação. Portanto, estas correlações não são automaticamente 

válidas para idades superiores a 60 dias e inferiores a 14 dias. 
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CAPÍTULO 3 - MATERIAS E MÉTODOS 

 

3.1 Metodologia 

Objetivando-se a determinação da resistência à compressão do concreto, adotou-

se como metodologia de pesquisa desse projeto a realização de ensaios em ambientes 

controlados de laboratórios de forma a se obter os indicadores qualitativos que possibilitem a 

caracterização do concreto. 

Dessa forma, o programa experimental deste trabalho compreende três etapas: 

inicialmente, a parte em campo onde foi realizada a moldagem dos corpos de prova no 

canteiro de obras do Residencial Cidade Jardim com o traço de concreto da usina Supermix 

do tipo autoadensável; em seguida, os corpos de prova foram encaminhados para o 

Laboratório de Materias de Construção Civil onde permaneceram em processo de cura em 

água até o momento da realização dos ensaios e; a parte final que compreendem a análise 

crítica dos dados e confecção da curva de correlação da resistência do concreto a partir de 

métodos estatísticos e auxílio de ferramentas computacionais. 

Pelo que fora exposto acima, empregou-se a quantificação para a coleta dos dados 

e informações como metodologia deste trabalho. Esse método garante resultados precisos pois 

limita as distorções de análise de interpretações 

 

3.2 Etapas Da Pesquisa 

A metodologia para realização e conclusão do trabalho de monografia proposto 

consiste, inicialmente, na realização de pesquisa bibliográfica acerca dos métodos de 

estimativa da resistência de corpos de prova de concreto assim como os mais recentes 

métodos de estimativa não destrutivos. Esta primeira etapa se dá através da consulta de 

material acadêmico relacionado ao tema em anais de congressos, livros-texto, artigos e 

publicações, onde se procurará absorver o máximo de conhecimento crítico, de modo embasar 

teoricamente o projeto em estudo. 
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A realização dos testes práticos em laboratório exigiu a análise de todos os 

equipamentos, instrumentos e métodos de execução dos experimentos. Consultou-se, para a 

execução dessa etapa, as especificações técnicas dos aparelhos, os métodos de calibração, as 

limitações das avaliações e as normas regulamentadoras nacionais, e na falha ou parcialidade 

destas, as normas britânicas para a execução dos ensaios. A obediência aos padrões 

normativos é exigida para esse estudo ter embasamento técnico e de caráter científico. 

A determinação da empresa responsável pela moldagem dos corpos de prova 

utilizados nos testes em laboratório deu-se com a análise das principais empresas 

especializadas na produção de concreto usinado que possuíam sede em Fortaleza. A escolha 

da empresa foi baseada na observação de seus padrões de qualidade, capacidade e 

responsabilidade técnica, gama de traços de concreto produzidos, histórico da empresa, tipo 

de tecnologia empregado e disponibilidade da empresa. Objetiva-se com essa etapa, realizar 

testes experimentais em amostras que possam ser representativas dos pré-requisitos exigidos 

pelo estudo. 

Concluída esta etapa, foi então formulada toda a metodologia das diretrizes de 

avaliação dos corpos de prova, comtemplando periodicidade das avaliações, critérios de 

avaliações, aspectos a serem analisados e os responsáveis pelas avaliações. Esta etapa é 

dependente das etapas anteriores, pois a elaboração do plano de ensaios laboratoriais é 

embasada na pesquisa bibliográfica e nas características das amostras em estudo. 

Validada a formatação do plano de ensaios em laboratório pelo orientador do 

trabalho, procede-se à aplicação dos ensaios e testes em laboratório, conforme periodicidade 

estabelecida, tendo por fim a compilação de dados de avaliação das amostras ensaiadas. Além 

disso, um gráfico contendo os diversos parâmetros avaliados com as características do 

material ensaiado é continuamente alimentado para verificar a existência de dados 

discrepantes e que possam influenciar negativamente os resultados e conclusões finais desse 

projeto. 

As duas últimas atividades desenvolvidas no projeto envolvem: a apresentação da 

análise dos resultados e as conclusões obtidas nesse estudo de forma a permitir a utilização de 

ensaios não-destrutivos na caracterização do concreto, apresentado as limitações do trabalho e 

sugerindo melhorias ou, no caso da realização de novos estudos, quais as etapas que 

necessitam receberem maior enfoque. 
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3.3 Materiais Utilizados 

A moldagem dos corpos de prova de concreto ocorreu no canteiro de obras do 

Residencial Cidade Jardim obra do Governo Estadual financiada pelo Programa Habitacional 

do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida” e executada pela empresa Fujita Engenharia 

onde serão construídas 5.536 unidades habitacionais.  

O concreto utilizado neste estudo foi produzido pela Supermix empresa 

especializada na produção de concreto e que possui uma mini-usina dentro do próprio canteiro 

de obras para atender a demanda exigida para a construção das unidades habitacionais. 

O traço de concreto produzido pela Supermix e que fora utilizado neste estudo é 

do tipo auto adensável com resistência a compressão aos 28 dias de 25MPa que fora utilizado 

para a moldagem das paredes diafragma da unidade 400a bloco 09 do condomínio nº 02 do 

Residencial Cidade Jardim.  

A Supermix utiliza na confecção do referido traço de concreto cimento do tipo 

CPV ARI RS fabricado pela Mizu. Trata-se de um cimento que apresenta alta resistência 

inicial e final e permite maior produtividade, pois as fôrmas de madeira podem ser retiradas 

com extrema rapidez. A empresa utiliza também areia natural e areia natural de rio, brita do 

tipo 0 e tipo 1 e como aditivos utiliza o TECMULT 416SL que é um polifuncional para 

concreto produzido pelo Rheoset e o aditivo MC Powerflow 3100 produzido pela MC 

Bauchemie.  

Tabela 4: Materiais constituintes do traço de concreto analisado 

MATERIAIS CONSTITUINTES DO TRAÇO DE CONCRETO 
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS COEFICIENTE PESO/M³ 

Areia: Natural de rio (média) 0,562 

Areia: Natural de rio (média) 0,240 

Brita: número 0 0,487 

Brita: número 1 0,116 

Fonte: Nota Fiscal do emitida para o produto (2013) 
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Para a produção deste traço de concreto utilizou-se água da rede de abastecimento 

municipal em quantidade suficiente para a relação água/cimento ser de 0,576 assim como 

foram utilizados para a moldagem de um traço de concreto 370 quilos de cimento do tipo 

CPV ARI RS da MIZU. 

Os volumes de aditivos utilizados para a confecção do referido traço de concreto 

foi de 1,665 litros para o aditivo TECMULT 416 SL e 3,299 litros do aditivo MC 

POWERFLOW 3100. 

 

3.4 Moldagem e Preparação dos Corpos de Prova 

Foram moldados 25 corpos de prova cilíndricos com 10cm de diâmetro e altura de 

20cm.A moldagem dos corpos de prova seguiu as determinações da NBR 5738:2003 - 

Concreto – Procedimento para a moldagem e cura de corpos-de-prova. Depois de moldados 

os corpos-de-prova ficaram durante as primeiras 24 horas alocados em local protegido no 

próprio canteiro de obras. A figura abaixo ilustra a moldagem dos corpos de prova. 

Figura 5: Corpos de prova recém-moldados e identificados 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2013) 
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Figura 6: Detalhe da identificação dos corpos de prova  

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2013) 

Após esse período, eles foram encaminhados para o Laboratório de Materiais de 

Construção Civil – LMCV – da Universidade Federal do Ceará onde foram desenformados, 

analisados e preparados com a utilização da serra de corte onde foram eliminadas as faces do 

corpo que não apresentavam uma superfície plana. Em seguida, os corpos de prova foram 

identificados e colocados em processo de cura em água com presença de cal diluída.   

Finalizada a etapa inicial de preparo dos corpos de prova, as etapas seguintes só 

foram realizadas no dia da execução dos ensaios que foram com o concreto com 1, 3, 7, 14 e 

28 dias de idade. Nessas datas, cinco corpos de prova eram retirados do processo de cura, 

lavados com água corrente e colocados para secar ao sol por aproximadamente 2 horas.  

Em seguida, eram realizados os preparos para os ensaios de esclerometria e de 

ultrassom. Nas superfícies dos corpos de prova eram desenhadas, com lápis de cera colorido, 

4 linhas igualmente espaçadas entre si da base ate o topo do corpo de prova. Cada linha tinha 

marcas que distanciavam 5 centímetro das bases corpo e no comprimento entre as duas 

marcas iniciais eram realizadas duas novas marcações de forma a dividi-lo em partes iguais. 



41 

 

Dessa forma, o corpo de prova apresentava 4 linhas desenhadas que apresentavam 5 

subdivisões e 4 marcações totalizando 16 marcações por corpo de prova. Eram nesses pontos 

onde foram realizados os ensaios de esclerometria, no entanto, para a realização dos ensaios 

ainda era necessário realizar o lixamento da superfície com o uso de lixa para ferro Nº 40 e do 

carborundum em pedra. 

A realização das ações descritas anteriormente prepara os corpos de prova para a 

realização dos ensaios. Os ensaios foram realizados na seguinte ordem: ensaio de ultrassom, 

seguido por ensaio de esclerometria e finalizando com a compressão axial do corpo de prova 

até romper. 

 

3.5 Realização Dos Ensaios 

3.5.1 Realização Dos Ensaio De Ultrassom 

O ensaio de ultrassom foi o primeiro ensaio realizado nos corpos de prova. Nesse 

ensaio, mediu-se a velocidade de propagação de ondas ultrassônicas por meio da transmissão 

direta, que é a forma de medição da velocidade do pulso ultrassônico mais indicado, em que 

os transdutores do aparelho de ultrassonografia foram colocados nas faces planas do corpo de 

prova cilíndrico. 

O aparelho de ultrassom era então acionado e calibrado de acordo com as 

especificações do próprio fabricante. O aparelho de ultrassonografia é o modelo TICO 

produzido pelo PROCEQ empresa com sede em Zurique – Suíça. Trata-se de um aparelho 

pertencente ao Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará – NUTEC – e registrado sob o 

número 6122 na catalogação patrimonial do referido órgão. 
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Figura 7: Aparelho de Ultrassonografia TICO produzido pela PROCEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2013) 

A realização do ensaio dava-se com a colocação dos corpos de prova deitado sob 

a mesa do laboratório deixando as duas faces planas livres. Aplicava-se gel condutor 

específico para ultrassonografia nas faces planas do corpo e nos transdutores e realizou-se as 

leituras. Foram realizadas para cada corpo de prova 3 leituras da velocidade de propagação do 

pulso ultrassônico por corpo de prova mas somente um dos valores era anotado na tabela de 

ensaios. O valor da leitura que era anotado na ficha do experimento correspondia ao valor 

mais próximo da média das leituras realizadas ou ao valor que se repetia nas leituras 

realizadas. 
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Figura 8: Realização do ensaio de ultrassom 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2013) 

3.5.2 Realização Do Ensaio De Esclerometria 

Os ensaios de esclerometria foram realizados com o auxílio como SCHMIDT-

HAMMER aparelho de esclerometria produzido pela empresa suíça PROCEQ e de 

propriedade da Universidade Federal do Ceará sendo registrado sob a matrícula 219097 da 

divisão de patrimônio da referida instituição. 

Como umas das exigências para a realização do ensaio de esclerometria é de que o 

corpo de prova deve estar preso pelas suas faces planas de modo a ser tornar indeslocável, os 

ensaios foram realizados na máquina onde se realiza os ensaios de compressão axial do corpo 

de prova. Individualmente, os corpos de provas eram colocados na máquina e eram realizadas 

as 16 leituras de índices esclerométricos nos pontos previamente demarcados no corpo de 

prova e todos os valores obtidos eram anotados na tabela de ensaios. 

3.5.3 Realização Do Ensaio De Resistência À Compressão Por Esforço Axial  
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A última etapa do procedimento experimental dos corpos de prova foi realizada na máquina 

de ensaio de resistência à compressão instalada no LMCV. Com o auxílio deste equipamento 

pode-se determinar a tensão que o corpo de prova cilíndrico suporta até atingir a ruptura.  

Figura 9: Corpo de prova rompido em ensaio de compressão 

 

 Fonte: Arquivo Pessoal (2013) 

Os valores obtidos pela ruptura do corpo de prova foram anotados na ficha do 

experimento para serem utilizados na etapa de análise dos dados para a confecção da curva de 

correlação da resistência à compressão com o os valores obtidos dos ensaios de esclerometria 

e velocidade ultrassônica. 
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3.6 Análise Dos Dados 

Os dados que foram obtidos na parte experimental foram tratados a fim de se 

encontrar uma curva gráfica que permita a correlação entre os dados obtidos por meio dos 

métodos não destrutivos e o corresponde valor de resistência à compressão por esforço axial. 

Esta etapa do estudo exigiu do pesquisador conhecimentos em análise estatística, 

matemática e conhecimentos em ferramentas computacionais como o Microsoft Office Excel 

e o MAPLE.  

3.6.1- Análise Dos Dados De Esclerometria 

O início da análise dos dados deu-se com o preenchimento de uma tabela que 

englobava todos os resultados obtidos com os ensaios e seus correspondentes valores de 

resistência à compressão por esforço axial.  

Calculou-se o valor médio do rebote obtido com os 16 ensaios de esclerometria 

realizados em cada corpo de prova. No entanto, deve-se realizar o descarte das médias obtidas 

seguindo os critérios estabelecidos na norma BS EN 12504-2:2012 que preconiza que deve 

ser descartado o corpo de prova que apresentar mais de 20% de todas as leituras de rebote 

realizadas estejam situadas fora da faixa de 30 pontos percentuais para mais ou para menos da 

média calculada.  

Os dados que foram aceitos pela norma britânica tem que ser em seguida tratados 

segundo os critérios da norma brasileira NBR 7584:2012 que preconiza que o valor da média 

final de cada corpo de prova é aquele em que todos os valores de rebote estão situados em um 

intervalo de 10 pontos percentuais para cima ou para baixo da média. Para cada valor de 

rebote que não se encontrar dentro do intervalo, deve-se eliminá-lo e calcular uma nove média 

do valor do rebote para o corpo de prova e proceder dessa maneira até sobrarem os valores de 

rebote que determinarão o valor da média final. Caso sobrem apenas 4 valores para formar a 

média final, o referido corpo de prova deve ser descartado da análise. O procedimento desta 

norma, além de servir como forma de teste de aceitabilidade dos corpos de prova, determina o 

valor da média do valores de rebote que serão utilizados nas curvas de correlação. 

Com os resultados dos valores de rebote médios que foram aceitos pelo critério 

das normas, foram elaborados gráficos de dispersão no Excel que correlacionavam, para cada 
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corpo de prova, a resistência à compressão obtida na parte experimental com os rebotes 

médios. Em seguida, calculava-se a equação da curva polinomial que aproximava todos os 

valores obtidos (eq.correlação1). 

 A eqcorrelação1 obtida com os dados coletados era então comparada com as 

curvas genéricas fornecidas pelo próprio fabricante do equipamento que mediu os valores de 

rebote nos corpos de prova. A eqcorrelação2 denomina a curva de correlação fornecida pelo 

fabricante para as condições de ensaios da região onde o aparelho foi produzido. 

Compararam-se os resultados coletados no programa experimental com as duas 

equações de curva obtidas de forma a mensurar o erro percentual médio de cada análise 

realizada para atestar qual se a curva gráfica fornecida pelo fabricante pode representar as 

condições da mistura de concreto utilizada no município de Fortaleza e se a curva gráfica 

obtida com os ensaios experimentais correlaciona com a devida precisão os valores de rebote 

obtidos com a resistência do concreto. A existência da correlação gráfica traria inúmeros 

benefícios para a construção civil, pois dispensaria a extração de corpos de testemunho para 

analisar as condições do concreto de forma prática e precisa. 

3.6.2 - Análise Dos Dados Do Ensaio De Velocidade Ultrassônica 

 A análise dos resultados obtidos com o ensaio de velocidade ultrassônica foi 

muito semelhante a análise dos dados realizada para o ensaio de esclerometria. As diferenças 

entre este método e o anterior se referem ao fato de não há a exigência de se eliminar certos 

corpos de prova da análise. No entanto, para garantir uma uniformidade entre os dados 

utilizados para o ensaio, se utilizou os mesmo corpos de prova que foram aceitos segundo as 

exigências do ensaio esclerométrico. 

 Na análise dos resultados de velocidade ultrassônica, assim como o ensaio de 

esclerometria, foi construída as curvas de correlação eqcorrelação3 e eqcorrelação4 para se 

obter o módulo da resistência à compressão a partir dos dados obtidos com o ensaio. A 

eqcorrelação3 se refere a equação da curva fornecidade pelo fabricante do ultrassom e a 

eqcorrelação4 representa a equação da curva obtida a partir dos dados obtidos em laboratório. 

 Os demais procedimentos deste ensaio são semelhantes ao ensaio de 

esclerometria e, dessa forma, não serão reexplicados nesta seção do trabalho.  
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As tabelas de ensaios completas com os dados obtidos para os ensaios realizados 

podem ser encontrados nos apêndices deste trabalho. No entanto, para facilitar a visualização 

dos dados, estes serão apresentados em partes de acordo com a seção do trabalho.  

 

4.1 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

A partir dos valores obtidos nos ensaios de resistência à compressão 

confeccionou-se uma tabela que resume todos os módulos de resistência à compressão para 

cada corpo de prova e de acordo com a idade. (Quadro 1) 

Quadro1: Resistência à compressão dos corpos de prova analisados  
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Tabela 6: Valores obtidos da resistência à compressão por esforço axial 

Corpo de prova Idade do Corpo de Prova 
Compressão axial 

Kgf Mpa 

1 1 dia 11800 14,741 

2 1 dia 11600 14,491 

3 1 dia 4800 5,996 

4 1 dia 11600 14,491 

5 1 dia 9600 11,993 

6 3 dias 22800 28,483 

7 3 dias 21600 26,984 

8 3 dias 16400 20,488 

9 3 dias 21300 26,609 

10 3 dias 20900 26,109 

11 8 dias 27400 34,230 

12 8 dias 27900 34,854 

13 8 dias 26500 33,105 

14 8 dias 27300 34,105 

15 8 dias 27900 34,854 

16 14 dias 30000 37,478 

17 14 dias 30000 37,478 

18 14 dias 32350 40,413 

19 14 dias 31400 39,227 

20 14 dias 31300 39,102 

21 28 dias 32400 40,476 

22 28 dias 32100 40,101 

23 28 dias 31900 39,851 

24 28 dias 32200 40,226 

25 28 dias 32000 39,976 
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Quadro 2: Diagrama de dispersão das resistências à compressão dos corpos de prova e linha de evolução dos 

valores obtidos. 

 

As tabelas e diagramas apresentados se referem a todos os corpos de prova que 

foram moldados e analisados em laboratório sem considerar os valores de resistência obtidos 

que e pudessem ser descartados da nossa análise. No entanto, para se obter conclusões com 

devido respaldo científico, utilizou-se das técnicas estatísticas para analisar os valores obtidos 

e selecionar aqueles que realmente seriam analisados nesse estudo.  

Por esse critério, a análise dos valores do módulo de resistência à compressão 

revelou a existência de um dado discrepante em comparação com os demais valores obtidos 

para corpos de prova rompidos com idade de 1 dia como pode ser observado na tabela abaixo: 

Tabela 6: Valores de resistência à compressão obtidos com corpo de prova com idade de 1 dia 

Corpo 
de  

Prova 

Idade  
(dias) 

Resistência  
à compressão 

1 1 14,741 

2 1 14,491 

3 1 5,996 

4 1 14,491 

5 1 11,993 

A partir dos valores apresentados, calculou-se a média aritmética dos resultados 

que é igual a 12,343 e o desvio padrão da amostra é igual a 3,72, ou seja, todos os valores 
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estavam compreendidos no intervalo de um desvio padrão acima ou abaixo da média com 

exceção da amostra 3. Além do mais, a amostra número 3 é a única que não se encontra no 

intervalo de dois desvios padrão para cima ou para baixo da média de todos as amostras 

analisadas conforme podemos analisar na tabela abaixo. Pelo que foi exposto, o corpo de 

prova número 3 foi eliminado do tratamento dos dados e não participará mais das análises 

matemáticas realizadas para todos os resultados obtidos neste trabalho. Para as demais idades, 

os valores obtidos para as resistências do concreto apresentaram uma uniformidade aceitável. 

Tabela 7: Análise estatística do módulo de resistência à compressão do concreto 

MÉDIA DAS  
AMOSTRAS(ME) 

30,234 
DESVIO PADRÃO 

DAS 
AMOSTRAS(DESVP) 

10,45774 

DESVIO PADRÃO 
(DESVP) 

VALORES 
AMOSTRAS DO INTERVALO 

TETO PISO 

INTERVALO 1: 
ME ± DESVP 

40,692 19,777 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 e 25 

INTERVALO 2: 
ME ± 2*DESVP 

51,14997 9,319001 1, 2, 4 e 5 

4.2 RESULTADOS PARA O ENSAIO DE ÍNDICE DE ESCLEROMETRIA 

Os dados obtidos com a realização dos ensaios de esclerometria podem ser 

verificados na tabela de ensaios que se encontra nos apêndices deste trabalho. No entanto, 

para uma melhor visualização e tratamento dos dados, os dados desse ensaio foram agrupados 

na tabela seguinte juntamente com os valores obtidos para a resistência à compressão: 
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Tabela 8: Resultados dos rebotes obtidos para os corpos de prova analisados 

Corp
o de  

Prova 

Idad
e  

(dias
) 

Valores obtidos para o rebote do martelo para os pontos do corpo de 
prova 

  Resistência  
à 

compressã
o (MPa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Médi
a 

1 1 8 12 12 8 8 10 10 8 8 10 14 13 9 10 10 8 9,9 14,741 

2 1 8 10 11 8 8 8 12 13 8 10 13 12 8 10 12 12 10,2 14,491 

3 1 8 12 14 8 10 10 10 10 8 12 10 8 8 10 8 8 9,6 5,996 

4 1 8 10 10 8 8 10 10 8 8 10 10 10 10 10 9 10 9,3 14,491 

5 1 10 12 12 12 8 10 11 9 8 11 12 8 8 12 14 12 10,6 11,993 

6 3 10 14 14 10 10 14 15 11 8 11 16 12 10 11 15 19 12,5 28,483 

7 3 9 14 20 14 10 14 14 9 10 13 14 10 10 12 18 18 13,1 26,984 

8 3 8 14 14 10 8 12 12 10 8 12 12 8 12 12 12 12 11,0 20,488 

9 3 9 11 16 11 12 13 15 20 8 12 14 8 9 12 14 9 12,1 26,609 

10 3 8 13 14 12 10 12 14 16 10 14 15 14 8 10 12 10 12,0 26,109 

11 8 12 16 16 10 12 18 16 10 9 19 16 12 24 18 17 13 14,9 34,230 

12 8 11 10 16 18 10 10 14 14 10 20 15 29 16 18 14 16 15,1 34,854 

13 8 18 13 18 16 16 10 14 16 12 16 16 22 20 14 14 19 15,9 33,105 

14 8 12 16 15 22 12 14 17 13 14 17 18 10 12 15 14 12 14,6 34,105 

15 8 12 16 18 14 10 10 13 14 22 15 20 12 16 18 18 10 14,9 34,854 

16 14 16 18 17 14 16 16 18 14 20 17 18 18 16 16 16 28 17,4 37,478 

17 14 14 16 16 12 12 17 17 13 14 15 17 15 12 15 15 12 14,5 37,478 

18 14 14 16 16 20 16 16 18 16 13 20 26 14 20 22 18 12 17,3 40,413 

19 14 13 16 26 16 12 24 17 18 12 15 18 14 12 17 17 18 16,6 39,227 

20 14 12 16 18 13 14 20 20 16 10 20 17 13 15 16 16 13 15,6 39,102 

21 28 18 16 18 18 18 17 19 16 18 20 21 16 17 22 18 22 18,4 40,476 

22 28 14 18 20 18 18 22 21 18 12 14 24 18 18 26 18 17 18,5 40,101 

23 28 17 20 26 13 12 28 20 16 19 22 23 15 18 18 18 17 18,9 39,851 

24 28 23 26 19 18 18 18 24 16 16 18 18 16 20 18 22 16 19,1 40,226 

25 28 16 22 20 16 14 20 20 20 16 20 18 16 18 22 22 18 18,6 39,976 

Para a análise dos dados de rebote do martelo foi necessário tratar os dados 

segundo as diretrizes da norma britânica BS EN 12504-2:2012 e para isso, elaborou-se uma 

nova tabela para selecionar quais seriam as amostras que teriam de ser descartadas da análise. 

De acordo com as exigências da norma e como pode ser observado na tabela 

seguinte, foram descartadas as amostras 7 e 9 com idade de 3 dias, a amostra 15 para a idade 

de 8 dias e para a idade de 28 dias foi descartada a amostra 23. Essas 4 amostras se unem a 

amostra de número 3 que já havia sido descartada anteriormente e que não farão mais parte 

das análises de correlação realizadas neste estudo. O descarte das amostras de todo o estudo 
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deve-se a necessidade de se construir curvas de correlação com os mesmos dados para todos 

os métodos não destrutivos estudados. 

Tabela 9: Tratamento dos dados com as exigências da norma BS EM 12504-2:2012 

Corpo 
de  

Prova 

Idade  
(dias) 

TRATAMENTO DOS DADOS BS EN 12504-2:2012 

Resistência  
à 

compressão MÉDIA 
TETO 

BS 
PISO 

BS 

QUANT. DE VALORES DE 
REBOTE FORA DO 

 INTERVALO 
SITUAÇÃO 

1 1 7,596 9,874 5,317 0,000 OK 14,741 

2 1 8,039 10,451 5,627 0,000 OK 14,491 

3 1 6,738 8,760 4,717 0,000 -- 5,996 

4 1 7,769 10,099 5,438 0,000 OK 14,491 

5 1 8,687 11,293 6,081 1,000 OK 11,993 

6 3 11,815 15,359 8,270 1,000 OK 28,483 

7 3 12,269 15,950 8,589 5,000 DESCARTADO 26,984 

8 3 10,044 13,058 7,031 0,000 OK 20,488 

9 3 11,229 14,598 7,860 4,000 DESCARTADO 26,609 

10 3 11,385 14,800 7,969 3,000 OK 26,109 

11 8 14,349 18,654 10,045 2,000 OK 34,230 

12 8 14,579 18,952 10,205 4,000 OK 34,854 

13 8 15,430 20,059 10,801 2,000 OK 33,105 

14 8 14,102 18,332 9,871 2,000 OK 34,105 

15 8 14,294 18,582 10,005 5,000 DESCARTADO 34,854 

16 14 18,023 23,430 12,616 1,000 OK 37,478 

17 14 15,219 19,784 10,653 0,000 OK 37,478 

18 14 17,232 22,401 12,062 2,000 OK 40,413 

19 14 17,379 22,592 12,165 1,000 OK 39,227 

20 14 16,401 21,322 11,481 1,000 OK 39,102 

21 28 19,902 25,873 13,931 0,000 OK 40,476 

22 28 19,952 25,938 13,967 2,000 OK 40,101 

23 28 20,418 26,544 14,293 4,000 DESCARTADO 39,851 

24 28 20,201 26,262 14,141 1,000 OK 40,226 

25 28 20,305 26,396 14,213 0,000 OK 39,976 

A exigência da norma para se obter as curvas de correlação entre os valores de 

rebote e o módulo da resistência à compressão para 3 corpos de prova por idade foi respeitada 

mesmo com os descartes realizadas. Atendidas as exigências para a norma britânica, se 

realizou as análises para atender as exigências da norma brasileira e, como fora especificado 

no capítulo anterior, passou-se as calcular os valores das novas médias de acordo com o texto 
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da norma e para se verificar quais as amostras que atendem aos requisitos da norma. Com esta 

nova verificação, nenhum dado amostral teve de ser descartado, no entanto, os valores médios 

dos rebotes dos corpos de prova foram modificados em todas as amostras remanescentes. Na 

tabela seguinte pode-se observar os valores das novos valores médios para os rebotes nos 

corpos de prova para as amostras que serão utilizada na análise deste trabalho. Deve-se 

observar que como não há exigências de descarte de corpos de prova para os ensaios de 

velocidade ultrassônica, os dados apresentados abaixo são as amostras definitivas que serão 

usadas nas curvas de correlação para os dois métodos não destrutivos abordados neste 

trabalho. 

Tabela 10: Valores dos rebotes médios utilizados nas curvas de correlação após tratamento das médias. 

Corpo 
de  

Prova 

Idade  
(dias) 

Valores obtidos para o rebote do martelo para os pontos do corpo de prova   Resistência  
à compressão 

(MPa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  NOVA MÉDIA 

1 1 8 12 12 8 8 10 10 8 8 10 14 13 9 10 10 8 8,000 14,741 

2 1 8 10 11 8 8 8 12 13 8 10 13 12 8 10 12 12 8,000 14,491 

4 1 8 10 10 8 8 10 10 8 8 10 10 10 10 10 9 10 9,400 14,491 

5 1 10 12 12 12 8 10 11 9 8 11 12 8 8 12 14 12 11,750 11,993 

6 3 10 14 14 10 10 14 15 11 8 11 16 12 10 11 15 19 10,429 28,483 

8 3 8 14 14 10 8 12 12 10 8 12 12 8 12 12 12 12 12,000 20,488 

10 3 8 13 14 12 10 12 14 16 10 14 15 14 8 10 12 10 13,100 26,109 

11 8 12 16 16 10 12 18 16 10 9 19 16 12 24 18 17 13 16,714 34,230 

12 8 11 10 16 18 10 10 14 14 10 20 15 29 16 18 14 16 10,200 34,854 

13 8 18 13 18 16 16 10 14 16 12 16 16 22 20 14 14 19 15,250 33,105 

14 8 12 16 15 22 12 14 17 13 14 17 18 10 12 15 14 12 12,200 34,105 

16 14 16 18 17 14 16 16 18 14 20 17 18 18 16 16 16 28 16,833 37,478 

17 14 14 16 16 12 12 17 17 13 14 15 17 15 12 15 15 12 14,429 37,478 

18 14 14 16 16 20 16 16 18 16 13 20 26 14 20 22 18 12 16,571 40,413 

19 14 13 16 26 16 12 24 17 18 12 15 18 14 12 17 17 18 17,125 39,227 

20 14 12 16 18 13 14 20 20 16 10 20 17 13 15 16 16 13 15,500 39,102 

21 28 18 16 18 18 18 17 19 16 18 20 21 16 17 22 18 22 17,417 40,476 

22 28 14 18 20 18 18 22 21 18 12 14 24 18 18 26 18 17 17,875 40,101 

24 28 23 26 19 18 18 18 24 16 16 18 18 16 20 18 22 16 17,364 40,226 

25 28 16 22 20 16 14 20 20 20 16 20 18 16 18 22 22 18 19,250 39,976 

 Com os dados definidos, iniciou-se a determinação dos parâmetros de curva da 

eqcorrelação1 que corresponde a curva de correlação obtida com os dados dos ensaios e que 

será comparada com a eqcorrelação2 que corresponde a curva de correlação fornecida pelo 

fabricante do aparelho. Para a definição da eqcurva1confeccionou-se um gráfico de dispersão 
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entre os valores da resistência à compressão dos corpos de prova conforme se pode observar 

no gráfico abaixo:  

Quadro 3:Gráfico de dispersão dos valores do rebotel. 

 

Para completa análise dos dados que permitam uma equação gráfica de maior 

complexidade e proximidade entre os resultados obtidos em laboratório e os módulos de 

resistência obtidos com o uso da equação. Dessa forma, utilizamos o software MAPLE 12 e 

com os dados utilizados, obtemos a seguinte equação: 

                                                 (1) 

A fórmula acima corresponde a curva de correlação obtidas com os ensaios 

experimentais realizados pelo programa experimental deste trabalho, em que, são os valores 

de x são substituídos pelos valores dos rebotes obtidos com os ensaios com o martelo e é 

estimado o valor da resistência à compressão do corpo de prova de concreto. 

Apenas para efeito de comparação, será apresentada a seguir a curva de correlação 

obtida a partir genérica que é disponibilizada pela Proceq fabricante do aparelho utilizado 

para a realização deste estudo. A equação a seguir tem a a mesma forma da equação 

apresentada acima, ou seja, substitui-se os valores de rebote e obtêm-se a resistência à 

compressão do corpo de prova. A curva de correlação do fabricante foi obtida com o auxílio 
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da ferramenta computacional MAPLE 12 que definiu os parâmetros da curva polinomial 

como pode ser verificado na figura seguinte: 

Figura 10: Utilização do MAPLE para se obter os parâmetros da curva polinomial

 

 O uso da ferramenta computacional e dos dados fornecidos pelo fabricante,  

determinou-se os parâmetros da curva de correlação como pode ser observado a seguir: 

                                                     
Na Tabela seguinte encontra-se o estudo comparativo para as 2 equações 

apresentadas de forma a compará-las e se obter resultados e conclusões mais pertinentes a 

respeito das curvas de correlação obtidas. A comparação entre as duas curvas de correlação 

apresentadas possibilitará estimar a eficiência da curva de correlação obtida 

experimentalmente em comparação com a curva de correlação fornecida pelo fabricante e que 

não foi construída seguindo os parâmetros de misturas de concreto produzidas e utilizadas na 

cidade de Fortaleza 
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Tabela 11: Estudo comparativo das resistências obtidas pelas equações formuladas 

Corpo de  
Prova 

Média 
dos 

Rebotes 

Resistência  
à compressão 

(MPa) 

Resultados de 
 resistência à compressão 

 obtidos pelo método 
gráfico 

Erro percentual 
 das resistências 

 pelo método gráfico 

Equação 1 Equação 2 Equação 1 Equação 2 

1 8,0 14,7 15,4 -2,4 4% 117% 

2 8,0 14,5 15,4 -2,4 6% 117% 

4 9,4 14,5 19,8 -1,3 37% 109% 

5 11,8 12,0 26,2 0,7 118% 94% 

6 10,4 28,5 22,7 -0,5 20% 102% 

8 12,0 20,5 26,8 0,9 31% 96% 

10 13,1 26,1 29,5 1,9 13% 93% 

11 16,7 34,2 38,1 5,4 11% 84% 

12 10,2 34,9 22,1 -0,7 37% 102% 

13 15,3 33,1 34,5 3,9 4% 88% 

14 12,2 34,1 27,3 1,1 20% 97% 

16 16,8 37,5 38,4 5,5 2% 85% 

17 14,4 37,5 32,6 3,1 13% 92% 

18 16,6 40,4 37,7 5,2 7% 87% 

19 17,1 39,2 39,1 5,8 0% 85% 

20 15,5 39,1 35,1 4,2 10% 89% 

21 17,4 40,5 39,9 6,1 1% 85% 

22 17,9 40,1 41,1 6,6 3% 84% 

24 17,4 40,2 39,8 6,1 1% 85% 

25 19,3 40,0 45,1 8,1 13% 80% 

Erro percentual médio para cada equação: 18% 94% 

 

4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS PARA O ENSAIO DE ÍNDICE DE 

ESCLEROMETRIA 

A análise dos resultados obtidos permite concluir que a equação 2 que 

corresponde a equação da curva de correlação fornecida pelo fabricante do aparelho que foi 

obtida com as condições de ensaio e concreto analisado do país de origem do aparelho e que 

não apresenta características semelhantes com a mistura de concreto utilizado nos canteiros de 

obras do município de Fortaleza. Os valores de resistência obtidas com o uso da equação 2 

comparadas com os valores obtidos com os ensaios laboratoriais  apresentaram valores 
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percentuais de erro muito elevados variando na faixa de 80 a 120 pontos percentuais e com 

valor médio de erro de 94%. Valores de erro percentual próximos a casa dos 100 pontos 

percentuais não podem ser utilizados para estimar a resistência de nenhum tipo de mistura de 

concreto, pois as conclusões obtidas serão errôneas a ponto de ferir a segurança das pessoas 

que utilizarão a estrutura analisada.  

Além do que, pode-se observar com a análise dos dados apresentados na tabela 

anterior, que as estimativas da resistência à compressão dos corpos de prova de concreto são 

obtidas com a curva de correlação 1 são muito mais próximos dos reais valores que os obtidos 

pela equação 2. Enquanto que na última o erro médio foi de 94%, na primeira o valor do erro 

médio foi reduzido para 18%, ou seja, o erro percentual médio da equação de correlação 

obtida com os dados do fabricante do equipamento são cerca de 5 vezes maios que os obtidos 

com a equação de correlação formulada com os dados experimentais do trabalho. 

Com esses valores de erro percentual, pode-se concluir que a curva de correlação 

entre os valores de rebote obtidos “in loco” não pode ser utilizada para estimar a resistência à 

compressão de qualquer mistura de concreto devido às diferenças de tipo de concreto 

utilizado, relação água/cimento, tipo e dimensões dos agregados, traço do cimento, resistência 

da mistura e a presença de aditivos. 

Para a utilização eficiente do ensaio de esclerometria, faz-se necessário construir a 

curva de correlação entre os valores de rebote e a resistência estimada do concreto para os 

traços de concreto utilizado para que o ensaio possa ser utilizado em ensaios “in loco” 

A eqcurva1 cuja equação foi obtida com o uso de equações matemáticas e 

estatísticas e ferramentas computacionais como o Excel e o MAPLE 12, apresentou valores de 

erros percentuais na de 0 a 118 pontos percentuais e que, embora seja uma faixa de intervalo 

de erro maior que o anterior, apresenta um erro percentual médio para os ensaios de apensas 

18%. No entanto, embora o erro percentual médio esteja em torno de 18%, os erros 

percentuais na faixa de 118% não podem ser aceitos em qualquer análise e, mesmo que, esse 

erros possam ser justificados pelo fato dos ensaios de rebote serem executados em série e que, 

dessa forma, valores discrepantes possam ser eliminados ou terem seus efeitos minorados, 

deve-se apresentar outros métodos complementares de análise dos corpos de prova por 

métodos não destrutivos para a obtenção de resultados mais pertinentes e com erros 

percentuais em parâmetros aceitáveis. 
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A discussão dos resultados para o ensaio esclerométrico será finalizada com a 

apresentação da curva de correlação obtida para o uso deste método e que foi obtida com os 

dados obtidos nos ensaios experimentais realizadas. A curva de correlação apresentada abaixo 

será utilizada em análises posteriores. 

                                                              
 

4.4 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DE 

ONDAS ULTRASSÔNICAS 

Os ensaios de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas através dos corpos 

de prova de concreto foram realizados para as idades de 1, 3, 8, 14 e 28 dias e, para cada 

idade analisada, foram realizados 5 ensaios.  

As normas brasileira e britânica que regem a realização desse ensaio não 

estabelecem critérios para se descartar valores amostrais extremos. Dessa forma, todos os 

valores de velocidades poderiam ser utilizados para todos os ensaios realizados. No entanto, 

como se objetiva construir curvas de correlação para o concreto analisado de forma que os 

ensaios de esclerometria e de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas possam ser 

utilizadas de forma combinada para estimar a resistência à compressão da mistura de concreto 

avaliada, utilizou-se os mesmos dados que foram utilizados nas curvas de correlação para o 

ensaio de esclerometria.   
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Tabela 12: Ensaios de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas utilizadas para a obtenção das curvas de 

correlação 

Corpo de 
Prova 

Idade 
Velocidade 

(m/s) 
Resistência 

(MPa) 

                1  1 dia 3050 14,741 

                2  1 dia 3120 14,491 

                4  1 dia 3080 14,491 

                5  1 dia 2990 11,993 

                6  3 dias 3900 28,483 

                8  3 dias 3880 20,488 

              10  3 dias 3680 26,109 

              11  8 dias 4100 34,230 

              12  8 dias 4140 34,854 

              13  8 dias 4040 33,105 

              14  8 dias 4180 34,105 

              16  14 dias 4010 37,478 

              17  14 dias 4260 37,478 

              18  14 dias 4260 40,413 

              19  14 dias 4080 39,227 

              20  14 dias 4190 39,102 

              21  28 dias 4060 40,476 

              22  28 dias 4100 40,101 

              24  28 dias 4190 40,226 

              25  28 dias 4100 39,976 

Na tabela anterior encontram-se 0s resultados dos ensaios de propagação de ondas 

ultrassônicas utilizados para os corpos de prova analisados para a obtenção das curvas de 

correlação. 

A determinação dos parâmetros da equação eqcurva3 que corresponde a curva de 

correlação obtida com os dados dos ensaios iniciou-se com a criação de um gráfico de 

dispersão com o auxílio do Excel e, em seguida, definiu-se os parâmetros da curva que melhor 

aproxima todos os pontos da dispersão conforme pode ser visto na figura seguinte:  

 

 

 

 

 



60 

 

Quadro 3: Gráfico de dispersão com os valores de velocidade e curva de aproximação exponencial 

 

 Figura 10: Uso do software MAPLE para determinar os parâmetros da curva de correlação exponencial

 

Assim como no ensaio de esclerometria, também se utilizou a ferramenta 

computacional MAPLE 12 para aprimorar a equação exponencial obtida de forma a gerar 
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valores gráficos mais próximos dos resultados obtidos em laboratório. A equação apresentada 

a seguir corresponde a segunda curva de correlação desenvolvida neste trabalho em que os 

valores de x correspondem a valor da velocidade de propagação de ondas ultrassônicas e a 

partir desse valor é estimado o valor da resistência à compressão dos corpos de prova de 

concreto: 

                                       
4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS DE VELOCIDADE DE 

PROPAGAÇÃO DE ONDAS ULTRASSÔNICAS 

 A definição dos parâmetros da segunda de correlação obtida neste trabalho 

para os ensaios não destrutivos só pode ser analisada para a obtenção de conclusões no que 

diz respeito à capacidade da equação de correlação em estimar resistências de compressão dos 

corpos de prova de concreto quando se realiza comparativos. O comparativo dos valores 

estimados da resistência do concreto obtidos com o auxílio da curva de correlação e 

respectivos valores das resistências obtidas em caráter experimental pode ser verificado na 

Tabela a seguir: 
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Tabela 13: Tabela comparativa entre resistências de corpo de prova obtidas pela EqCorrelação2 e os resultados 

experimentais 

Corpo de  
Prova 

Média 
dos 

Rebotes 

Velocidade 
ultrassônica 

Resistência  
à compressão obtida 
experimentalmente 

(MPa) 

Resistência  
à compressão 
obtida pela 

correlação (MPa) 

Erro percentual da 
resistência estimada 

pela correlação 

1 8,000 3050,000 14,7 13,778 7% 

2 8,000 3120,000 14,5 14,676 1% 

4 9,400 3080,000 14,5 14,156 2% 

5 11,750 2990,000 12,0 13,052 9% 

6 10,429 3900,000 28,5 29,659 4% 

8 12,000 3880,000 20,5 29,129 42% 

10 13,100 3680,000 26,1 24,321 7% 

11 16,714 4100,000 34,2 35,523 4% 

12 10,200 4140,000 34,9 36,828 6% 

13 15,250 4040,000 33,1 33,651 2% 

14 12,200 4180,000 34,1 38,181 12% 

16 16,833 4010,000 37,5 32,753 13% 

17 14,429 4260,000 37,5 41,038 9% 

18 16,571 4260,000 40,4 41,038 2% 

19 17,125 4080,000 39,2 34,888 11% 

20 15,500 4190,000 39,1 38,527 1% 

21 17,417 4060,000 40,5 34,264 15% 

22 17,875 4100,000 40,1 35,523 11% 

24 17,364 4190,000 40,2 38,527 4% 

25 19,250 4100,000 40,0 35,523 11% 

Erro percentual médio para cada equação: 9% 

A análise dos dados apresentados na tabela anterior evidencia que os valores 

estimados de resistência à compressão dos corpos de prova de concreto pelo método de 

velocidade de propagação de ondas ultrassônicas são próximos dos valores de resistências 

obtidos pelos métodos tradicionais e destrutivos de estimar a resistência do concreto. O erro 

percentual médio entre os dois métodos é de apenas 9% com erros percentuais na faixa de 2% 

a 42%. No entanto, deve-se ressaltar que erro percentual das estimativas de resistência se 

concentraram em sua maioria na faixa de % a 15% e apresentou um único valor discrepante 

que correponde ao corpo de prova 8 com erro calculado de 42%. 
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Comparativamente, essa a EqCorrelação2 forneceu erros percentuais menores e 

mais tendenciosos que os valores obtidos com a EqCorrelação1 mostrando um nítido avanço 

na redução do erro de estimativa da resistência do concreto. 

Dessa forma, a estimativa da resistência do concreto pelo método de ultrassom 

fornceram dados mais precisos, para esse estudo, que as estimativas realizadas a partir dos 

ensaios de esclerometria fornecendo mais credibilidade aos métodos não destrutivos em 

estimar a resistência de corpos de prova de concreto. A estimativa da resistência 

exclusivamente por este método seria capaz de fornecer dados reais da situação de elementos 

estruturais de forma precisa e rápida. No entanto, far-se-á uma análise da estimada dos corpos 

com o uso combinado dos dois métodos apresentados para verificar se há ou não a 

necessidade de análise dos elementos estruturais tanto pelos ensaios de ultrassom como o 

ensaio de rebote. 

 

4.6 RESULTADOS PARA AS RESISTÊNCIAS ESTIMADAS DOS CORPOS DE 

PROVA PELO MÉTODO COMBINADO 

 A obtenção dos resultados para a estimativa da resistência à compressão de 

corpos de prova de concreto com o uso dos métodos combinado de velocidade de propagação 

de ondas ultrassônicas se deu o uso do Método Sonreb que correlaciona curvas de correlação 

a partir dos dados obtidos com corpos de prova que foram ensaiados pelos dois métodso 

acima e que foram rompidos, ou seja, receberam o mesmo tratamento experimental que os 

corpos de prova deste trabalho foram submetidos.  

Os parâmetros da curva de correlação combinada foram obtidos com o uso do 

método Sonreb e, assim como os outros métodos, com o uso do Excel e do Maple 12 e com os 

dados experimentais obtidos nos ensaios. No entanto, diferente das curvas de correlação 

apresentadas, a estimativa combinada fornece um ábaco em para as diferentes resistências à 

compressão do corpo de prova e os parâmetros obtidos com os dois métodos não destrutivos. 

A equação de correlação combinada será apresentada a seguir: 
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A estimativa da resistência à compressão dos corpos de prova é feita o valor de x 

pelo valor obtido para os rebotes no corpo de prova e os valores obtidos para a velocidade de 

propagação de ondas ultrassônicas substituem o valor de y. O valor estimado da resistência do 

corpo de prova é dada em MPa. O ábaco apresentada abaixo representada a equação de 

correlação combinada na sua forma gráfica: 

 

4.7  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS PARA AS RESISTÊNCIAS ESTIMADAS DOS 

CORPOS DE PROVA PELO MÉTODO COMBINADO 

A discussão dos resultados para a resistência combinada dos métodos não 

destrutivos será simplificadamente apresentado pela Tabela abaixo que mostra o erro 

percentual para as 3 equações de correlação obtidas neste trabalho. 
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Tabela 14: Tabela comparativa entre resistências estimadas pelas 3 curvas de correlação 

Corpo 
de  

Prova 

Média dos 
Rebotes 

Velocidade 
ultrassônica 

Resistência  
à 

compressão 
(MPa) 

Resultados de 
 resistência à compressão 

 obtidos pelo curvas de correlação 

Erro percentual 
 das resistências 

 pelo método gráfico 

Eqcorrelação1 Eqcorrelação2 Eqcorrelação3 Eqcorrelação1 Eqcorrelação2 Eqcorrelação3 

Escleromtria Ultrassom Combinado Escleromtria Ultrassom Combinado 

1 8,000 3050,000 14,7 15,4 13,8 13,0 4% 7% 12% 

2 8,000 3120,000 14,5 15,4 14,7 13,8 6% 1% 4% 

4 9,400 3080,000 14,5 19,8 14,2 14,1 37% 2% 3% 

5 11,750 2990,000 12,0 26,2 13,1 13,9 118% 9% 16% 

6 10,429 3900,000 28,5 22,7 29,7 27,7 20% 4% 3% 

8 12,000 3880,000 20,5 26,8 29,1 28,6 31% 42% 40% 

10 13,100 3680,000 26,1 29,5 24,3 25,5 13% 7% 3% 

11 16,714 4100,000 34,2 38,1 35,5 37,0 11% 4% 8% 

12 10,200 4140,000 34,9 22,1 36,8 32,4 37% 6% 7% 

13 15,250 4040,000 33,1 34,5 33,7 34,5 4% 2% 4% 

14 12,200 4180,000 34,1 27,3 38,2 35,2 20% 12% 3% 

16 16,833 4010,000 37,5 38,4 32,8 34,9 2% 13% 7% 

17 14,429 4260,000 37,5 32,6 41,0 39,2 13% 9% 4% 

18 16,571 4260,000 40,4 37,7 41,0 40,9 7% 2% 1% 

19 17,125 4080,000 39,2 39,1 34,9 36,8 0% 11% 6% 

20 15,500 4190,000 39,1 35,1 38,5 38,3 10% 1% 2% 

21 17,417 4060,000 40,5 39,9 34,3 36,5 1% 15% 10% 

22 17,875 4100,000 40,1 41,1 35,5 37,8 3% 11% 6% 

24 17,364 4190,000 40,2 39,8 38,5 39,7 1% 4% 1% 

25 19,250 4100,000 40,0 45,1 35,5 38,7 13% 11% 3% 

Erro percentual médio para cada equação: 18% 9% 7% 

A análise dos resultados apresentados na tabela anterior mostram que as 

estimativas de resistência à compressão dos corpos de prova por meio da correlação 

combinada proporciona ganhos em comparação com as estimativas feitas pelos métodos não 

destrutivos isoladamente. A curva de correlação para os métodos combinados possui um erro 

percentual médio menor que as outras das curvas de correlação apresentadas embora o erro 

médio seja muito próximo do valor encontrado para a curva de correlação 2 (EqCorrelação2) 

obtida pelos resultados de ultrassom.  

Observou-se também que os resultados para a curva de correlação combinada 

foram muito mais uniformes que as duas curvas de correlação obtidas anteriormente. Dessa 

forma, o erro percentual tende a valores cada vez mais uniformes e, para esse caso específico, 
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valores de erros percentuais brutos baixos e toleráveis. A curva de correlação combinada 

apresentou uma grande quantidade de erros percentuais situados na faixa de de 1% a 7% que 

são valores de erros percentuais para as estimativas da resistência do concreto baixos. 

Deve-se salientar, no entanto, que assim como as outras curvas de correlação 

apresentadas, houveram alguns corpos de prova que o valor do erro percentual atingiu valores 

que não são muito adequados com alguns corpos de prova com erro percentuais acima de 10% 

(corpos de prova 1, 5 e 21) e há ainda um quarto corpo de prova com erro percentual fora do 

tolerável que corresponde ao corpo de prova 8 cujo erro percentual atingiu 40%. No entanto, 

esse mesmo corpo de prova atingiu valores expressivos de erro percentual para as demais 

curvas de correlação o que possibilitar levantar hipóteses s respeito dessas divergências e da 

representatividade desse corpo de prova em nosso estudo. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 

O presente estudo baseou-se na análise de corpos de prova moldados com 

concreto e que se utilizou dos ensaios de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas e 

de esclerometria para realizar estimativas a cerca dos valores de resistência dos corpos de 

prova. Os ensaios de esclerometria e de ultrassom fazem parte de um grupo de ensaios 

desenvolvidos nos últimos 20 anos. Estes pretendem realizar estimativas da resistência de 

elementos estruturais de concreto sem a necessidade de se provocar danos a esses elementos e 

que visam substituir os atuais métodos de avaliação do concreto baseados no rompimento de 

corpos de prova por compressão axial.  

Para que os dados obtidos nos ensaios não destrutivos possam ser utilizados para 

se estimar a resistência à compressão de corpos de prova é necessário utilizar curvas de 

correlação que são fornecidas pelos próprios fabricantes dos aparelhos utilizados nos ensaios. 

Essas curvas de correlação, no entanto, foram formuladas para as condições de matérias, 

especificações do concreto de países europeus. Essas curvas de correlação, como pôde ser 

verificado no corpo do trabalho, não podem ser utilizadas para estimar a resistência de 

qualquer tipo ou traço de concreto, pois as características do concreto, sua resistência e seus 

materiais constituintes interferem no valor dos resultados obtidos. Dessa forma, para cada tipo 

de traço de concreto analisado devem ser confeccionadas curvas de correlação para o referido 

traço de concreto e estas é que serão utilizadas para estimar a resistência do concreto. 

 Os resultados dos ensaios de rebote pelo esclerômetro de reflexão mostraram 

que a curva de correlação obtida quando comparada com os resultados de compressão axial 

apresentava divergências entre os valores medidos e os obtidos por meio da curva (diferença) 

num intervalo de 1% a 118%. Além desse intervalo seja extenso podemos ressaltar ainda que 

o valor de erro médio foi de 18 pontos percentuais. Pelo que foi exposto, o ensaio de 

esclerometria deve ser realizado de forma sequenciada em vários pontos onde se deseja 

estimar as características do concreto para evitar a coleta de dados que possam levar a 

conclusões extremas e equivocadas pois quanto maior o numero de dados coletados e 

analisados a conclusão será mais tendenciosa ao valor de resistência semelhante ao do valor 

real do concreto. 

Deve-se frisar, no entanto, que o ensaio de reflexão do esclerômetro não mostrou 

ser capaz de estimar, isoladamente, a capacidade resistente de um corpo de prova de concreto. 
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Utilizar os resultados de deflexão para estimar a resistência pela curva de correlação do ensaio 

(EqCorrelação1) possibilitaria a estimativa de resistências muito diferentes das reais 

condições da amostra de concreto analisada. A análise dos dados coletados e dos resultados 

obtidos com a curva de correlação para o ensaio permitiram concluir que os valores do rebote 

do esclerômetro foram obtidos de maneira inadequada pois não se aplicou sobre os corpos de 

prova ensaiados um carregamento qualquer de modo que quando o martelo fosse pressionado 

contra o corpo de prova este estivesse rígido o bastante para se determinar o valor do rebote. 

A falta do carregamento sobre o corpo de prova produz valores do rebote do esclerômetro 

muito baixos que não correspondiam aos reais valores de dureza seuperficial do corpo de 

prova.  

A utilização dos dados de esclerometria para estimar a resistências de corpos de 

prova por meio da curva de correlação fornecida pelo fabricante do esclerômetro de reflexão 

reafirmou a necessidade de se construir curvas de correlação pra cada um dos traços de 

concreto produzidos ou utilizados em um canteiro de obras ou usina de concreto. Devido às 

inúmeras possibilidades de arranjo do traço de um concreto, não se pode estimar diferentes 

tipos de concreto pela mesma curva de correlação. 

As análises feitas para as duas curvas de correlação remanescestes 

(EqCorrelação2 e EqCorrelação3) mostraram que ambas podem ser utilizadas para estimar a 

resistências de elementos estruturais de concreto com a devida eficiência e com erros 

percentuais baixos. No entanto, como as estimativas devem ser precisas devido à segurança 

que ela traz, indica-se que a estimativa deve ser feita pela curva de correlação combinada para 

evitar a ocorrência de erros das diversas maneiras que levem a estimativas superficiais 

Pelo exposto, podemos afirmar ainda que os métodos não destrutivos de 

estimativa da resistência do concreto são capazes de realizar estimativas reais das condições 

do concreto presente na estrutura de modo que, devido às suas características e qualidades em 

comparação com os métodos de estimativa tradicionais, serem utilizados de forma mais 

expressivas pelos construtores em substituição aos métodos tradicionais de rompimento por 

compressão axial.  
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5.1 Sugestões para a Realização de Novos Trabalhos a Cerca do Tema 

 Os futuros pesquisadores que almejam estudar a cerca desse tema podem, a fim de 

realizar estudos complementares para conclusões mais profundos, analisar os demais métodos não 

destrutivos de estimativa da resistência do concreto de forma a ver a representatividade das curvas 

de correlação obtidas com os métodos isoladamente ou a possibilidade das correlações combinadas 

forneceram dados mais precisos da resistências dos corpos de prova. 

Outra sugestão, seria a análise temporal das condições de elementos estruturais pelos 

métodos não destrutivos, de forma que, seriam analisados corpos de prova com idades de 5, 10, 15 

anos para verificar as condições do elemento estrutural comparativamente com os métodos de 

extração de testemunhos utilizados atuamente. 
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